
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Večgeneracijski center 

Skupna točka 

Slovenska filantropija 

APRIL 2019 

O VGC SKUPNA TOČKA 

Večgeneracijski center Skupna točka je 

projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko 

filantropijo in je namenjen 

medgeneracijskemu in medkulturnemu 

povezovanju. 

Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, 

prenos znanja in aktivno učenje v vseh 

življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine 

za vključevanje in socializacijo ranljivih 

skupin ter nudi preventivne programe in 

vsebine.  

Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v 

večgeneracijskem centru Skupna točka, 

omogočamo socialno vključevanje vseh 

generacij v skupnosti ter gradimo 

solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. 

S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli 

med generacijami, ki jo v hitrem tempu 

življenja vsi pozabljamo. 

 

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, 

ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja 

prostega časa.  

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Prostovoljni 

prispevki so dobrodošli. 

 

            Večgeneracijski center 

                      Skupna točka 

 
Lokacija Logatec – Hiša Sadeži družbe Logatec 

Tržaška cesta 105, 1370 Logatec  

E: hisa-logatec@filantropija.org 

T: +386 (0) 70 892 903  

 

DELOVNI ČAS 

TOREK, SREDA 

od 11.00 ure do 19.00 ure 

 

PETEK 

od 8.00 ure do 16.00 ure 

 

Lokacija Ljubljana 

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

E: ziva.gabaj@filantropija.org 

T: +386 (0)41 648 358   

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK-PETEK 

od 9.00 ure do 13.00 ure 
 

 

              SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI 

                odprto ob izrednih dogodkih 
 



 
 

 

 

 

Lokacija Logatec  

Hiša Sadeži družbe Logatec – 

večgeneracijski center 

 
REDNE AKTIVNOSTI 
 

Ponedeljek 

• 9.00: plesi v krogu – plesi za dušo in telo 

• 18.00: druženje ob kvački  
 

Torek 
• 8.00: začnimo dan z jogo (obvezne prijave) 
 

•12.00: slovenščina za starše 
 

 

Sreda 
 

•12.00: slovenščina za starše 
 

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 
• 13.00-17.00:  učna pomoč za otroke iz 
socialno ogroženih družin (matematika, fizika, 
slovenščina, angleščina, pomoč pri učenju – 
potrebne prijave) 
 

Petek 
• 9.00: računalniška pomoč za starejše 
(potrebne prijave) 
 

Petek 
• 15.00: pogovorna skupina za odrasle (vsak 
2. in 4. petek v mesecu) 
 
Individualno svetovanje poteka ob torkih, 
sredah in petkih v času, ko ni drugih 
dejavnosti. 
 

 

       

Lokacija Logatec 

Hiša Sadeži družbe Logatec –    

večgeneracijski center 
 

NOVOSTI V APRILU 
 

Torek, 2. april 
• 9.15: Prehrana za zdravje – predavanje 
Centra za krepitev zdravja ZD Logatec 
 
Sreda, 3. april 
• 17.00: delavnica šivanja modnih dodatkov 
za lase pod vodstvom Alenke Fink 
 
Sobota, 6. april 
• 10.00: NOGOMET ZA SPREMEMBE – 
inkluzivni nogometni turnir v okviru Dneva za 
spremembe na igrišču v izpostavi azilnega 
doma v Logatcu, Blekova vas 60 
 

Petek, 19. april 
• 15.00: Kuhajmo skupaj v HSD - delavnica 
peke domačih vafljev  
 

 
 
 
 

Lokacija Ljubljana – Slovenska 

filantropija 
 

REDNE AKTIVNOSTI 

Ponedeljek 
• 8.00 – 9.30: joga za starejše (potrebne 
prijave) 
 

Sreda 
• 9.00 – 10.30: telovadba za ženske 
(potrebne prijave) 
• 17.00 – 18.30: delavnica cheerledinga za 
mlade 
 

Lokacija Ljubljana – Slovenska 

filantropija 
 

 

NOVOSTI V APRILU 
 

Petek, 5. april 
• 16.00 – 18.00: plesno-gibalna delavnica pod 
vodstvom mentorice Sare Idzig 
 

Sobota, 6. april 
• 10.00 – 13.00: delavnica priprave sirskega 
falafla 
• 11.00 – 13.00: otroška kuharska delavnica 
KNEDL 
 

Torek, 9. april 
• 10.00 – 12.00: pogovorna skupina za starše, 
babice in dedke, tete in strice 
 

Petek, 12. april 
• 11.00 – 12.30: delavnica o iskanju 
zaposlitve in izboljšanju zaposlitvenih 
možnosti 
 

Torek, 16. april 
• 10.00 – 13.00: spoznavanje in izdelava 
naravnih domačih čistil za dom 
 

Sreda, 17. april 
• 17.00 – 19.00: kvačkanje košaric iz 
bombažnih trakov 
 

Petek, 19. april 
• 11.00 – 12.30: ustvarjalna delavnica za 
otroke 
 

Torek, 23. april 
• 10.00 – 12.00: pridi na kavo ali čaj -  
druženje za ženske 
 

Petek, 26. april 
• 10.00 – 13.00: spoznajmo in okusimo jedi iz 
Kazahstana in Sirije (kuharska delavnica) 
 
 

VLJUDNO VABLJENI! 

 


